
 

 

PROTOCOL  

 

PAVELLÓ CEM BAC DE RODA 

 

⁄ 

de mobilitat fixades.  

⁄ Els/les jugadors/es i tècnics i tècniques faran  

⁄ 

partits. 

⁄ ar-se el gel hidroalcohòlic i es prendrà la temperatura. 

⁄ 

 

⁄ El cos tècnic dels equips cal que portin la mascareta en tot moment, sense cap excepció.   

⁄ 

moment de la pràctica esportiva.    

⁄ No es podrà fer ús dels vestidors. Els i les jugadores hauran de venir canviats i canviades 

de casa. 

⁄  

⁄ 

esglaonada i només es podrà sortir, durant la mitjà part i en finalitzar el partit.  

⁄ La graderia tindrà un aforament limitat de 60 persones (30 local  30 visitants), amb 

espais diferenciats entre els locals i visitants. Les places sobrants estaran reservades 

als infants germans/es, menors de 12 anys. 

⁄ Cal que tot el públic porti la mascareta en tot moment, sense cap excepció.  

⁄ En finalitzar el partit corresponent, cal que tot el públic abandoni la graderia.  

⁄ 

d'accés a la Instal·lació ha de quedar totalment lliure en tot moment. 

  



 

CEM BOGATELL 

 

⁄ e de tots els i les participants es farà per la porta principal, situada al 

c/ Carmen Amaya, 4-6. 

⁄ La sortida del centre, un cop finalitzat el partit, tindrà lloc per la mateixa porta. 

⁄ El cos tècnic dels equips cal que porti la mascareta en tot moment, sense cap excepció. 

⁄ 

moment de la pràctica esportiva.    

⁄ No es podrà fer ús dels vestidors. Els jugadors i jugadores hauran de venir canviats i 

canviades de casa. 

⁄ Cal por  

⁄ 

es podran veure des de fóra de la instal·lació, concretament des del c/ Salvador Espriu, 

on hi ha una bona visibilitat de les 3 pistes.  

⁄ 

partits. 

⁄ a i sortida dels participants. La rampa 

d'accés a la instal·lació ha de quedar totalment lliure en tot moment. 

  



 

PISTA POLIESPORTIVA LA PALMERA 

 

⁄ 

mobilitat fixades. En 

fins que la graderia estigui completament buida.   

⁄  

⁄ -se el gel hidroalcohòlic i es prendrà la temperatura. 

⁄ 

 

⁄ El cos tècnic dels equips cal que portin la mascareta en tot moment, sense cap excepció.   

⁄ 

moment de la pràctica esportiva.    

⁄ No es podrà fer ús dels vestidors. Els i les jugadores hauran de venir canviats i canviades 

de casa. 

⁄  

⁄ 

esglaonada i només es podrà sortir, durant la mitjà part i en finalitzar el partit.  

⁄ La graderia tindrà un aforament limitat de  60 persones (30 local  30 visitants), amb 

espais diferenciats entre els locals i visitants. Les places sobrants estaran reservades 

als infants germans/es, menors de 12 anys. 

⁄ Cal que tot el públic porti la mascareta en tot moment, sense cap excepció.  

⁄ En finalitzar el partit corresponent, cal que tot el públic abandoni la graderia.  

 


